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A  H É D E R V Á R I  

Khuen-Héderváry kastély

család világi és egyházi méltóságok sorát adta az or-
szágnak. Elõször 1210-ben említi oklevél, ám bizo-
nyos, hogy már évszázadokkal korábban lakott falu

volt. Talán az egyetlen szigetközi település, amely Árpád-kori
helyén máig megmaradt. 

A Héderváry család nemzetségi központja már a XIII. szá-
zadban virágzásnak indult. A hajdani várat is folyamatosan bõ-

vítették, és a következõ század elsõ felében már a nemzetség te-
metkezõhelyét, a Boldogasszony-kápolnát is itt találhatjuk.
1443-ban már mezõváros, késõbb a török megjelenése vissza-
vetette a fejlõdést. A mezõváros helyzetét tovább nehezítették a
Héderváryak anyagi problémái, valamint a trónviszályok ké-
sõbbi vesztesének, Szapolyainak a támogatása. Sorozatos rossz
döntések miatt Hédervárt elvesztették � ideiglenesen a szerb

Hédervár község a Szigetközben a Gyõrt Mosonmagyaróvárral összekötõ út felezõpontjánál

található. A falu névadója Héder ispán 1146-ban Moson vármegye ispánja, és királyi udvarbíró. 

A krónikák lapjain így jelenik meg a Héder nemzetség 

A
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Bakics család kapta meg �, ám néhány évtized múlva a Héder-
váryak visszaszerezték és helyreállították. A birtok újbóli bete-
lepítése csak 1600 után sikerült a Héderváry, Révay és Czobor
család összefogásával. A Héderváry család férfiágának kihalásá-
val, Héderváry Katalin fiúsításával a Viczay família kezébe ke-
rült a birtok.

A XVIII. század az újjáépítést hozta el a mezõváros törté-

netében. A várat kastéllyá építették, szép parkot alakítottak ki
körülötte.

Az 1848�49-es forradalom és szabadságharc alatt Kossuth
Lajos kérte Viczay-Héderváry Károlyt, hogy nevezetes fegyver-
gyûjteményét bocsássa a forradalom rendelkezésére.

A család örökösének, Khuen-Héderváry Károlynak az
utasítására kezdõdtek meg 1906-ban � Möller Tamás tervei
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alapján � az átalakítások. Ekkor készült el a kastély reprezen-
tatív nagyterme, a Vadászterem és szalonok egész sora. A kas-
tély jó minõségû asztalosmunkái: ajtók, ablakok, parketták,
mind e kor asztalosait dicsérik. A kastély a háborút szinte sér-
tetlenül vészelte át, ám berendezése a háborút követõ években
megsemmisült.

Az 1945-ös földreformmal megfosztották a hédervári gró-
fokat javaiktól, ekkor egyébként maguk már nem gazdálkod-
tak. 1947-re megszervezték a kastélyban a népi kollégiumot,
ahol a környezõ falvakban és majorságokban lakó gyermekek
végezhették el az általános iskolát. 1983-tól alkotóházként
mûködött.

A kastély története 
A XII. század közepén építtetett vár valószínûleg fából készült,
és a mai kastély parkjának végében emelkedõ Zsidó-dombon állt.
Maga az építmény a tatárjárás idején pusztult el. IV. Béla kezde-

ményezésére sorra épültek várak és lakótornyok az országban. A
várkastély a XVI. században elveszett és elpusztult, majd a család
visszaszerezvén, reneszánsz stílusban újraépíttette. 

Az épület közel négyzet alapú. Az udvar északi falához eme-
letes, nyitott folyosós palotát építettek. A folyosó emeleti mell-
védjét díszítették azok a törpepilaszterek, amelyeket ma az
emeleti ablakok alatt láthatunk. A palotával átellenes oldalon, a
felvonóhidas kapu mellé háromszintes torony került. A magas
védõfalakon belül többszintes folyosó futott végig a lõrések
megközelítéséhez. Rövid használat után továbbépítették a vár-
kastélyt, a háromszintes keleti traktus fölépültével L alakúvá bõ-
vült a palota. Az új szárny elé került az emeletre vezetõ lépcsõ,
amely a nyitott loggiára érkezett. A várkastélyt határoló falakra,
a toronyra félköríves, pártázatos attikafal került. A falakat vörös,
kváderutánzatú festéssel díszítették. Nem lehetetlen, hogy a déli
homlokzaton látható, Héderváry János nevét és 1578-as évszá-
mot mutató címeres kõlap ezen építkezés befejezését jelzi.

Héderváry István 1643-ban a várat �az kis kapu felett való
épületekkel megújította�. A déli oldalon a kapu felett újrafalaz-
ták az emeleti falakat, és egyúttal a tornyot két szinttel magasí-
tották. A korábban kiépített külsõ védõrendszer, az árok és a
palánk ezúttal változatlan maradt.

A vár egyetlen ránk maradt leltára 1658-ban keletkezett,
amikor a család férfi ágának kihaltával Viczay kézre került az
uradalom. �Ezen várt külsõ árok Gyõr vármegyéhez hasítja
Pozsony vármegyétõl. Ezen vár tóálló árokkal, palánk kerölet-
tel és azon belül környös körül erõs vastag kõfalakkal meg van
erõsítve, benn való várban három rendben becsületes
palotákkal, úri házakkal, különbféle pincékkel rendesen felépít-
tetve, kedves kútvízzel találtatik...�

A Rákóczi-szabadságharc idején hellyel-közzel mai formáját
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elnyerõ kastélyszálló a Szigetköz egyik ékköve. A kastély négy
sarkát csak három torony díszíti. Egyes vélemények szerint
azért, mert a kastély a világégések elõtt pont három vármegye
határán állt. 

A történet onnan eredhet, hogy a Héderváry családnak mind-
három vármegyében nagy kiterjedésû birtokai voltak. A hédervá-
ri kastély nem bizonyított anekdotáinak egyike, miszerint a kas-
tély mögötti parkban titkos alagútrendszer létezett. A szóbeszé-
det azonban egyelõre semmilyen hivatalos dokumentum nem
támasztja alá, a régészeti kutatásokra pedig jelenleg nem áll ren-
delkezésre elegendõ anyagi forrás. Az 1755-ös átépítés során
elõször feltöltötték a várárkot, és nyugat felé bõvítették a várat.
Az udvarát folyosónyi szélességgel csökkentve, az egykori árok
helyén háromszintes, egytraktusos szárnyat emeltek, sarkaira
négyszögû tornyokat illesztettek. Az udvar déli oldalára, a kapu
fölé háromszintes szárny került, újabb emeletet húztak az észa-
ki reneszánsz palotára, elfalazva annak nyitott folyosóját. Ide
kerül a barokk díszlépcsõ, elõterébe és a mellette lévõ földszinti
szobába � sala terrena � lugasos-indás kifestés készült.

A sávos, lizénás homlokzati architektúra kialakítása során a
reneszánsz ablakokat elfalazták, egységes barokk képet alakí-
tottak ki. Ugyanekkor került az új nyugati szárny végébe a két
szintet átfogó, díszesen kifestett kápolna.

A kastély szfinxektõl vigyázott kapuja 1803 táján épült. A
XIX. század elején készültek a parkban látható kõvázák és a kis
szigeten lévõ kentaurszobor.

A XIX. században Khuen-Héderváry Károly a romantikus
stílus jegyeit alkalmazta, de rövidesen visszaállították korábbi
barokk külsejét. A kastélyt körülvevõ angolpark az angol Petri
Bernard irányítása mellett jött létre, aki egzotikus fákat is
telepített ide, mint például a kínai páfrányfenyõ és az amerikai
tulipánfa. 

2002-tõl 2004-ig a kastély felújításra került, amely során
szobák, lakosztályok, fürdõszobák és szalonok lettek korhû
hangulatban helyreállítva, mindez a legmagasabb komfort biz-
tosítása mellett. 2004 tavaszán megnyitotta kapuit a négycsil-
lagos Hédervár Kastélyszálloda. A szálloda ideális helyszínt
biztosít esküvõk és konferenciák megrendezésére, de mesés
szobái és már messze földön ismert ínyenc étterme miatt a tu-
risták is kedvelik. 

Fotó: Egresi János
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